(สำเนำคู่
ฉบับ)
ที่ อด ๘๒๗๐๑/ ว 05

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
หมู่ที่ ๕ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง อด ๔๑๑๙๐
๘ มกราคม ๒๕61

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียน กานันตาบลดงเย็น , ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
อ้างถึง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จานวน 1
เล่ม
ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของรัฐตามมาตรา 9 โดยจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ แนวทาง ขึ้นตอนในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็นจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งกาหนดให้สามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ทั้งสิ้น 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ร้องเรีย นด้ว ยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริห ารส่ วนตาบล
ดงเย็น อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2. ร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 042-136092
3. ร้องเรียนผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น ที่ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
4. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ www.dongyen.go.th

5. Face book “องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น”
ในการนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงเย็ น จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ม ายั ง ท่ า น
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นหอกระจายข่ า วประจ าหมู่ บ้ า น และปิ ด ประกาศให้ ป ระชาชนได้ ท ราบต่ อ ไป
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
สานักปลัด
โทรศัพท์ / โทรสาร. ๐-๔๒๑๓-๖๐๙๒
www.dongyen.go.th

คู่มือ
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
มกราคม 2558

คานา
ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดาเนินงาน รวมทั้งการให้บริการ
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น ได้กาหนด
แนวทางการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ คือ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น เพื่อออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อสร้างมาตรฐานการทางาน และ
จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น ในฐานะหน่วยงานจึงได้จัดทาคู่มือการจัดการ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์โดย
รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การทางานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุติมานาเสนอไว้ในคู่ มือเล่มนี้
ตั้งแต่ขั้นตอน รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ วิเคราะห์ข้อร้องเรียนและทาบันทึกเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
ให้ลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แจ้งผล
การดาเนินการ สรุปเรื่องและทาบันทึกเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ในกรณียุติเรื่องต้องแจ้งผลการพิจารณาแก่
ผู้ร้องเรียน/หน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียน แต่ถ้าไม่ยุติต้องมีการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยหวังว่าผู้ที่
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้และเทคนิ ควิธีการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
มกราคม 2558

สารบัญ
หน้า
คานา
วัตถุประสงค์

1

ขอบเขต

1

นิยามของคาสาคัญ

1

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕

มาตรฐานงาน

5

แผนสารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบกับการจัดการกระบวนการ

๖

เอกสารอ้างอิง

8

ภาคผนวก

คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็นมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสามารถดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
๕. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
ขอบเขต
การจัดทามาตรฐานการจั ดการข้อร้องเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือ
หน่ ว ยงานที่ส่ งข้อร้องเรี ย นมาให้ องค์การบริหารส่ ว นตาบลดงเย็น ตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อร้องเรียน เพื่อ เสนอ
ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่ง ข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตาม
ประเมิน ผล แผนส ารองฉุ กเฉิน เพื่ อป้ องกั นผลกระทบการจั ดการข้อ ร้องเรี ยน การรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการยุติเรื่องร้องเรียน
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่มาปรึกษา/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนราชการหรือองค์กร
เอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 6 เรื่องหลักๆ ดังนี้
-

เรื่องขอรับความช่วยเหลือ
เรื่องได้รับความเดือดร้อน
เรื่องขอความเป็นธรรม
เรื่องสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ
เรื่องการทุจริต/ การปฏิบัติหน้าที่/ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เรื่องอื่นๆ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
- ร้องเรียนด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
- ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ www.dongyen.go.th / เฟซบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
- กล่องรับความคิดเห็น
- โทรศัพท์ 042-136092

การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ
และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการ ตอบสนองสิ้นสุดที่การ
นาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง
ตักเตือน ดาเนินคดี การนาไปแก้ไขปัญหาการดาเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
การติดตามประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน การติดตามเรื่องร้องเรียน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การแจ้งเตือน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่ง
ฝ่ายกฎหมายและคดี (นิติกร)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ให้คาปรึกษา แนะนาข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการ
 กากับดูแลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระยะเวลา
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีความ
จาเป็นเร่งด่วนและมีปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 รายงานข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ต่อผู้บังคับบัญชา

วิธีการยื่นคาร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมี
(1) วัน เดือน ปี
(2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
(3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่า
ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดาเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้ง
เบาะแส
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ / หน่ ว ยงานอบต. ได้ ชั ด แจ้ ง เพี ย งพอที่ ส ามารถ
ดาเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. คาร้องทุกข์/ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ หรือ www. dongyen.go.th

Work flow กระบวนการที่สร้างคุณค่า ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
ชื่อกระบวนการ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของระบบการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชยของส่วนราชการ
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา
รับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ
1 วัน

2

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่อง
และข้อมูลที่ได้จากการ
ร้องเรียน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/ คุณภาพงาน

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่ง การให้บริการที่รวดเร็ว ยิ้ม
เรื่องมายังจังหวัด เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง
แย้มแจ่มใส
ลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
เต็มใจในการให้บริการ
เป็นธรรม

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงานกฎหมาย หนังสือร้องเรียน/หนังสือ
และคดี (นิติกร) จากหน่วยงานที่แจ้งเรื่อง
มาที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงเย็นดาเนินการ

เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ส่ง
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล และมอบหมาย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบโดยเร็ว เป็นธรรม

นิติกร

หนังสือร้องเรียน/หนังสือ
จากหน่วยงานที่แจ้งเรื่อง
มาทีอ่ งค์การบริหารส่วน
ตาบลดงเย็นดาเนินการ

ทาบันทึกเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นิติกร

บันทึก,หนังสือร้องเรียน

1 วัน

3

เสนอผู้บริหารพิจารณาเรื่อง

3 วัน

ชชั่ว
โมง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาเรื่องด้วยความ
เป็นกลาง เป็นธรรม

ลาดับ
ที่
4

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/ คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่

การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่
เป็นธรรม การดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
การติดตามเรื่องอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้

เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

หนังสือที่แจ้งให้หน่วยงาน
นั้นๆตรวจสอบข้อเท็จจริง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการ
ดาเนินการ สรุปเรื่องและทาบันทึกเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

เรื่องที่ได้รับจากหน่วยงานที่
ตรวจสอบมีข้อเท็จจริงที่
ถูกต้อง เป็นธรรม เจ้าหน้าที่
มีความเต็มใจในการบริการ

1 วัน

5

รอผลการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วทา
บันทึกเสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ
3 วัน

6
ไม่ยุติ

ยุติ

แจ้งผลการพิจารณา

ยุติเรื่องแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้
การตอบสนองต่อเรื่อง
ร้องเรียน/หน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียน แต่ ร้องเรียนภายในระยะเวลา
ถ้าไม่ยุติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวดเร็ว เป็นธรรม
ตรวจสอบได้

นิติกร

เอกสารต่างๆที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบส่งมาให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงเย็น
ทราบผลการพิจารณา

นิติกร

หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1
ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่ งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ขั้นตอนที่ 2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่องและข้อมูลการร้องเรียนจากทุกช่องทางเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล พร้อม
ทั้งวิเคราะห์ข้อมูล และมอบหมายเรื่องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๓
ทาบันทึกเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขั้นตอนที่ ๔
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๕
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการสรุปเรื่องและทาบันทึกเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ ๖
 ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน/หน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียน
 ไม่ยุติ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
มาตรฐานงาน
มาตรฐานด้านระยะเวลา
- เรื่องขอรับความช่วยเหลือ ภายใน 5 วัน
- เรื่องได้รับความเดือดร้อน ภายใน 5 วัน
- เรื่องขอความเป็นธรรม ภายใน 90 วัน
- เรื่องสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ ภายใน 5 วัน
- เรื่องการทุจริต/ การปฏิบัติหน้าที่/ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้เวลาดาเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๑๒ - ๓๖๕ วัน
- เรื่องอื่นๆ ภายใน 5 วัน
มาตรฐานด้านคุณภาพ
 ดาเนินกิจกรรมตามแผน และกาหนดการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา
 สามารถตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลา และความจาเป็นสาคัญเร่งด่วน มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
การติดตามและประเมินผล
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติทุกเดือน

แผนสารองฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบกับการจัดการกระบวนการ องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
ชื่อกระบวนการ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา
รับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ

รายละเอียดงาน

ภาวะฉุกเฉิน/ ความเสี่ยง

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่ง ได้รับเรื่องร้องเรียนที่ต้อง
เรื่องมายังองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น ได้รับการจัดการอย่าง
เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง ลงทะเบียนและ
เร่งด่วน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จัดลาดับความสาคัญของ
งานกฎหมาย
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาจาก และคดี (นิติกร)
ทุกช่องทาง

เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล และมอบหมาย
เรื่องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้มาไม่เป็นความ
จริง ขาดความน่าเชื่อถือ

ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
ที่ได้ให้มีความครบถ้วน
ถูกต้อง โปร่งใสและเป็น
ธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทาบันทึกเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผู้บริหารไปราชการ
ต่างจังหวัด/ ต่างประเทศ
เป็นเวลาหลายวัน

แต่งตั้งหรือมอบอานาจให้มี งานกฎหมาย
ผู้แทนสามารถพิจารณาและ และคดี (นิติกร)
ลงนามอนุมัติได้

1 วัน

2

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่อง
และข้อมูลที่ได้จากการ
ร้องเรียน
1 วัน

3

เสนอผู้บริหารพิจารณาเรื่อง

3 วัน

ชชั่ว
โมง

งานกฎหมาย
และคดี (นิติกร)

ลาดับ
ที่
4

รายละเอียดงาน

ส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 1. พัฒนาให้บุคลากรใน
ขาดแคลนบุคลากรที่
หน่วยงานสามารถทางาน
รับผิดชอบในการตรวจสอบ ทดแทนกันได้ โดยจัดสรร
ข้อเท็จจริงและดาเนินการ ภารกิจและมอบหมายให้
ตามอานาจหน้าที่
เหมาะสมกับเวลา เนื้องาน
และความรู้ความสามารถ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการ
ดาเนินการ สรุปเรื่องและทาบันทึกเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ไม่เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
ร้องเรียนนั้นๆ

1 วัน

5

รอผลการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วทา
บันทึกเสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ

ภาวะฉุกเฉิน/ ความเสี่ยง

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา

3 วัน

6
ไม่ยุติ

ยุติ
แจ้งผลการ
พิจารณา

ยุติเรื่องแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้
ไม่สามารถตอบสนองต่อ
ร้องเรียน/หน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียน แต่ เรื่องร้องเรียนภายใน
ถ้าไม่ยุติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ระยะเวลามาตรฐานที่
กาหนดไว้

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

แต่งตั้งคณะทางาน
งานกฎหมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่
และคดี (นิติกร)
ยอมรับเข้าร่วมพิจารณาและ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
นั้นๆ ด้วยความยุติธรรม
โปร่งใส
วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ งานกฎหมาย
มีผลต่อการตอบสนองต่อ
และคดี (นิติกร)
เรื่องร้องเรียนไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลามาตรฐานที่
กาหนดไว้ และเสนอแนว
ทางแก้ไขในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง
 หนังสือร้องเรียน/ หนังสือจากหน่วยงานที่แจ้งเรื่องมาที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็นดาเนินการ
 บันทึกข้อความ
 หนังสือที่แจ้งให้หน่วยงานนั้นๆตรวจสอบข้อเท็จจริง
 เอกสารต่างๆที่หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งมาให้องค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็นทราบผลการพิจารณา
 หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

ภาคผนวก

วิธีการยื่นคาร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมี
(1) วัน เดือน ปี
(2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
(3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่า
ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดาเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้ง
เบาะแส
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ / หน่ ว ยงานอบต. ได้ ชั ด แจ้ ง เพี ย งพอที่ ส ามารถ
ดาเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. คาร้องทุกข์/ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ หรือ www.dongyen.go.th

